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Zpráva o činnosti 
školky spolupracující s Mensou ČR 

Program NTC Learning system učení, v plné míře, naše mateřská škola využívá jž 
druhým rokem. Všichni nově příchozí učitelé, včetně rodilé mluvčí, jsou vždy 
seznámeni se základními principy této metody a s jejich následným využitím v 
praxi. Každý z pedagogů dle vlstního uvážení a aktuálních potřeb zařažuje 
jednotlivé aktivity do denního režimu.  

Po druhém roce uživání této metody se nám osvědčilo zařazení rotačních, 
motorických a rovnovážných cvičení do ranního cvičení. V průběhu dopoledních 
vycházek jsme se letos zaměřili zejména na prohlubování pohybových 
dovedností spojených s chůzí po kladině (nejprve chůze s podpěrou, samostatná 
chůze, výměna ve dvojicích). V odpoledním programu velmi často využíváme 
grafo-rytmická cvičení, kterými posilujeme jemnou motoriku rukou, a také 
rozvíjíme grafomotorické dovednosti formou různých činností.  

Ve školním roce 2016/2017 jsme pokračovali v odpolední aktivitě NTC Learning 
klub – Chytré hlavičky. I nadále tato aktivita probíhala 1x/týden u mladších dětí 
a 1x/týden u starších dětí. V odpoledním klubu pracujeme s abstraktními 
symboly (značky aut a vlajky států), k nimž se starší děti učí vytvářet dvojí 
asociace, dále využíváme různé didaktické pomůcky (MUTABENE – soubory 
karet Logico, pexetria, GRANA – Hádanky dráčka Fráčka, soustavně 
vypracováváme listy z knihy Rozvoj rozumových schopností u dětí v MŠ od  
J. Fořtíkové či Zrakové vnímání od J. Bednářové).  

Na začátku školního roku 2016/2017 jsme na třídních schůzkách informovali 
rodiče o spolupráci s Mensou ČR, která je zveřejněná i na našich webových 
stránkách. Nově příchozí rodiče jsme seznámili s metodou NTC - Learning 
systém učení a se stávajícími rodiči jsme se domluvili na pokračování 
odpoledního klubu, poněvadž jsou s touto aktivitou velmi spokojeni. V 
prostorách šatny (u nástěnky pro rodiče) umožňujeme rodičům nepřetržitý 
přístup k Mensa časopisu, do kterého mohou kdykoliv nahlédnout.  

Ve školním roce 2017/2018 budeme pokračovat v našem odpoledním klubu 
Chytré hlavičky a budeme se snažit rozvíjet především grafomotorické a 
pohybové dovednosti, jež budou v souladu s metodou NTC – Learning systém 
učení. 

 

 



Absolvovaná školení 
 
 
Název kurzu Datum Jména proškolených učitelek 

Mensa NTC pro školky I. 2. 2. 2015 Mgr. Kristýna Skružná 
Mensa NTC pro školky II. 27. 4. 2015 Mgr. Kristýna Skružná 
Mensa NTC pro školky III. 29. 5. 2015 Mgr. Kristýna Skružná 
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Ing. Karin Gombalová 
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V Praze, dne 26. června 2017 
 


